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Biomarcadores bioquímicos (AChE e Metalotioneína) em Corbicula fluminea 

expostos a sedimentos do Rio Doce após o rompimento da Barragem do Fundão 

– Mariana/MG 

RESUMO 

A exploração de minérios no Brasil é uma atividade desenvolvida no país há vários 

séculos, com destaque para a região do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais). Os impactos 

ambientais causados pela urbanização e intensa atividade mineradora se estendem ao longo da 

bacia do Rio Doce. No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de 

Fundão, no município de Mariana (MG), onde milhões de m³ de rejeitos de minério de ferro 

foram liberados. O fluxo de rejeitos disponibilizou diversos elementos metálicos no ambiente. 

Para avaliar os riscos ecológicos, os métodos ecotoxicológicos são mais efetivos pois 

demonstram os efeitos estressores. Esse estudo analisou os efeitos negativos em C. fluminea 

através dos biomarcadores acetilcolinesterase (AChE) e metalotioneína (MT). Os sedimentos 

foram analisados quimicamente para a determinação dos metais. Espécimes de C. fluminea 

foram coletados e em laboratório foram expostos aos sedimentos do Rio Doce. Em cada 

réplica foram adicionados entre 8 e 10 organismos, sendo mantidos sob aeração constante, a 

25˚C, em fotoperíodo de 12:12 (claro/escuro). No 14˚ dia de exposição, os organismos foram 

sacrificados para a extração dos tecidos. Foram realizadas as análises de AChE e MT, e os 

resultados foram analisados por meio de análise de variância. Os resultados demonstraram que 

em todas as campanhas a presença de Fe e Al estava em altas concentrações, juntamente com 

As e Cd acima dos limites de detecção, com concentrações máximas de 76,85 mg kg-1 em J1 

na 2°campanha e 5,14 mg kg-1 em Gualaxo do Norte na 4° campanha. A atividade de AChE 

apresentou diferença significativa com Rio Doce na 2° campanha e Naque, Candonga e 

Aimorés na 4° campanha. A concentração de MT apresentou diferença significativa com 

Candonga e Linhares na 4° campanha. A correlação linear entre os metais foi positiva e 

significativa, enquanto AChE se correlacionou negativa e significativamente com Pb (r = 

0,464; p = 0,012), Zn (r = 0,386; p = 0,042) e MT (r = 0,587; p = 0,001). MT apresentou 

correlação positiva, mas não significativa com nenhum metal. Os resultados indicam que a 

concentração de metais associados ao sedimento se manteve após 3 anos do rompimento, com 

os sistemas de MT caracterizado por ser uma das vias de depuração dos metais e AChE por 

neurotoxicidade e possível indução de apoptose. 

 

Palavras-chaves: ecotoxicologia, biomarcadores, metais, barragem, Corbicula fluminea. 
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Abstract  
Mining in Brazil is an activity that has been developed in the country for several 

centuries, especially in the Iron Quadrangle region (Minas Gerais). The environmental 

impacts caused by urbanization and intense mining activity extend throughout the Rio Doce 

basin. On November 5, 2015, the Fundão dam broke in the municipality of Mariana (MG), 

where millions of m³ of iron ore tailings were released. The tailings flow made various 

metallic elements available in the environment. To evaluate ecological risks, ecotoxicological 

methods are more effective because they demonstrate the stressful effects. This study 

analyzed the negative effects on C. fluminea through the biomarkers acetylcholinesterase 

(AChE) and metallothionein (MT). Sediments were chemically analyzed for metals. 

Specimens of C. fluminea were collected and in the laboratory were exposed to the Rio Doce 

sediments. Between 8 and 10 organisms were added to each replicate and kept under constant 

aeration at 25˚C in a 12:12 (light/dark) photoperiod. On day 14˚ of exposure, the organisms 

were sacrificed for tissue extraction. AChE and MT analyses were performed, and the results 

were analyzed using analysis of variance. The results showed that in all campaigns the 

presence of Fe and Al were in high concentrations, along with As and Cd above detection 

limits, with maximum concentrations of 76.85 mg kg-1 in J1 in the 2nd campaign and 5.14 

mg kg-1 in Gualaxo do Norte in the 4th campaign. The AChE activity showed significant 

difference with Rio Doce in the 2nd campaign and Naque, Candonga and Aimorés in the 4th 

campaign. The concentration of MT presented a significant difference with Candonga and 

Linhares in the 4th campaign. The linear correlation between metals was positive and 

significant, while AChE correlated negatively and significantly with Pb (r = 0.464; p = 0.012), 

Zn (r = 0.386; p = 0.042) and MT (r = 0.587; p = 0.001). MT showed positive but not 

significant correlation with any metal. The results indicate that sediment-associated metal 

concentrations were maintained after 3 years of the breach, with MT systems characterized as 

one of the clearance pathways for metals and AChE for neurotoxicity and possible induction 

of apoptosis. 

 

 

Keywords: ecotoxicology, biomarkers, metals, dam, Corbicula fluminea. 
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1. Introdução 

 A história do Brasil tem íntima relação com a exploração dos seus recursos 

minerais, o que por sua vez tem influenciado no estabelecimento de fronteiras e na 

ocupação territorial, além do papel importante na economia do país (Farias, 2002). 

Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de minério do mundo, obtendo uma 

posição de destaque no mercado global (Salvador et al., 2020). Na região sudeste do 

país, o estado de Minas Gerais (MG) é tradicionalmente conhecido por sua indústria 

extrativista ligada à mineração, mantendo uma relação de exportação desses recursos 

naturais desde fins do século XVII (Coelho, 2012). Localizada no centro-sul do estado 

de Minas Gerais, a região do Quadrilátero Ferrífero (QF), que abrange os municípios de 

Ouro Preto e Mariana, se destaca pela significativa extração do minério de ferro, 

alumínio, manganês e ouro (Rhodes, 2010; Hatje et al., 2017).  

Os impactos diretos e indiretos da intensa atividade de mineração são: mudanças 

drásticas na paisagem através da instalação das minas, da construção de barragens e 

infraestruturas adjacentes, como estradas e portos; mudança no uso do solo; alta 

demanda de água e energia; geração e lançamento no ambiente de efluentes associados 

a produção e a deposição de rejeitos; implicações à saúde humana, como aumento da 

taxa de doenças respiratórias (Nkosi, 2018) ou exposição ao Pb resultando no 

comprometimento das funções neurológicas em crianças (Taylor et al., 2014); 

contaminação dos corpos d’água; e danos aos organismos, resultando numa diminuição 

da biodiversidade devido à poluição (Hatje et al., 2017; Siqueira-Gay et al., 2020).  

Os impactos ambientais decorrentes da exploração mineral podem se estender 

muito além dos locais da extração. Alguns estudos sobre os impactos da mineração em 

grande escala na região da Amazônia brasileira, por exemplo, observaram que, em dez 

anos, um dos principais efeitos indiretos da mineração, na região, estão relacionados ao 

desmatamento da floresta (Sonter, et al., 2017), enquanto outros estudos apontam que os 

efeitos negativos sobre a biota aquática em decorrência da contaminação por metais 

podem persistir mesmo após centenas de anos do fechamento ou abandono da atividade 

(Casiot et al., 2009; Abessa, 2016). 

As alterações paisagísticas em diversas regiões da Bacia do Rio Doce,  

exemplificam o histórico de impactos ambientais ao longo da bacia, devido a sua 

relevância socioeconômica, quanto ao abastecimento humano de cerca 3,6 milhões de 

habitantes, além de servir setores econômicos, como agricultura e pecuária (concentrada 

no Baixo Rio Doce), indústrias e siderúrgicas (concentrada no Médio Rio Doce), 
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geração de energia elétrica e mineração (concentrada no Alto Rio Doce; Consórcio 

Ecoplan Lune, 2010). 

No dia 05 de novembro de 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, no 

município de Mariana, Minas Gerais (MG), ocorreu o rompimento da barragem de 

Fundão, de responsabilidade da Samarco SA – copropriedade de duas das maiores 

mineradoras do mundo, a brasileira Vale SA e a anglo-australiana BHP Billiton 

(Losekann et al., 2020). Após a liberação de milhões de m³ de minério de ferro, o fluxo 

de lama destruiu o pequeno distrito de Bento Rodrigues, soterrando as áreas ribeirinhas 

adjacentes, matando 19 pessoas (MB, 2019) e deixando mais de 600 desabrigados 

(GFT, 2015). A falha da barragem de Fundão resultou no maior desastre socioambiental 

da história brasileira (Escobar, 2015), até então. Estima-se que, mais de 50 milhões de 

m³ de resíduos de mineração de minério de ferro foram lançados no ambiente e 

percorreram mais de 650 km pelos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce até atingir o 

seu estuário na cidade de Linhares – Espírito Santos (ES) e, posteriormente, o Oceano 

Atlântico (IBAMA, 2015; INPE, 2015; Carmo et al., 2017). 

Quanto aos danos ecológicos, o volume de rejeitos ocasionou o aumento 

imediato da turbidez da água, contaminação dos solos ribeirinhos e perda da vegetação 

nativa (Virgílio et al., 2021). O fluxo de rejeitos liberou diversos elementos químicos 

associados ao minério de ferro ou aos rejeitos da mineração ou do beneficiamento do 

minério. Segundo um estudo sobre a química da água da Agência Estadual de Águas de 

Minas Gerais (IGAM) encontrou-se, além do ferro, altos níveis de arsênio, cádmio, 

cobre, cromo, níquel e mercúrio, após o rompimento (IGAM, 2015; Segura et al., 2016; 

Queiroz et al., 2018). Outro estudo desenvolvido em conjunto com a Marinha do Brasil 

também detectou altas concentrações de selênio, chumbo, arsênio e manganês nas águas 

do estuário do Rio Doce (MB, 2016). 

A contaminação por metais em sistemas aquáticos é um problema ambiental 

persistente e complexo. Contudo, mesmo os metais considerados essenciais podem 

apresentar efeitos negativos à biota quando excedem concentrações que atendem os 

níveis básicos para a manutenção das necessidades do organismo (Xie et al., 2018). 

Geralmente, a abordagem mais direta para determinar o grau de contaminação de um 

corpo d’água é a análise química das águas superficiais e dos sedimentos. Os 

sedimentos são considerados importantes indicadores de qualidade ambiental (Power & 

Champman, 1992), já que os resíduos decorrentes do rompimento, ao assentar e se 

acumular, podem representar uma contaminação a longo prazo (Quadra et al., 2019). As 
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análises químicas são capazes de fornecer dados referentes a natureza e as 

concentrações ambientais dos contaminantes, e caso estes estejam biodisponíveis podem 

levar à toxicidade e bioacumulação (USEPA, 2004). Entretanto, estas análises não 

fornecem as evidências integradas da possível toxicidade dos contaminantes sobre os 

organismos e os ecossistemas (Graney et al., 1989; Zhou et al., 2008; Guo & Feng, 

2018), enquanto os ensaios ecológicos e ecotoxicológicos podem detectar ou estimar os 

efeitos biológicos associados à ocorrência de contaminantes (Champman & Long, 1983; 

Abessa, 2016), dos quais destacam-se os testes de toxicidade e os biomarcadores 

(Abessa, 2016).  

Por sua vez, os biomarcadores têm sido utilizados para avaliar os efeitos 

adversos em diferentes níveis de organização – de molecular a histológico (Abessa, 

2016). De acordo com Monserrat et al. (2007), os biomarcadores são definidos como 

respostas bioquímicas, fisiológicas ou histológicas mensuráveis que indicam a presença 

de xenobióticos no ambiente. Uma de suas características mais importantes é o 

potencial de antecipar as mudanças em níveis superiores de organização biológica 

(Cajaraville et al., 2000) e sua maior vantagem é a rápida resposta, portanto, sua 

capacidade preditiva de estudos futuros (Dinan et al., 2001). 

O uso de espécies sentinelas (bioindicadores) tem sido tradicionalmente aplicado 

em estudos de biomonitoramento, incluindo avaliação de risco ambiental (Friberg et al., 

2011). Dentre os organismos sésseis, os bivalves são comumente utilizados, uma vez 

que estão em contato direto tanto com os compartimentos contaminados, quanto com as 

substâncias dissolvidas na água (Dohery, 1990; Dos Santos & Martinez, 2014) ou 

ligadas a partículas em suspensão (Fournier et al., 2005) e, portanto, podem 

bioacumular quantidades elevadas de metais em seus tecidos (Bonnail et al., 2018). 

Devido à sua rápida resposta às alterações ambientais, moluscos da espécie Corbicula 

fluminea têm sido propostos como excelente bioindicadores de poluição ambiental 

(Zhou et al., 2008). Muitas pesquisas corroboram com o uso de C. fluminea em estudos 

de habitats poluídos por metais ribeirinhos ou ambientes extremamente poluídos, para 

testar a qualidade do sedimento (Abaychi & Mustafa, 1988; Soucke et al., 2000; 

Abessa, 2016; Guo & Feng, 2018; Bonnail et al., 2019). 

Dentre os biomarcadores, as metalotioneínas (MTs) compreendem uma família 

de proteínas que são induzidas pela exposição a metais, caracterizada pelo seu baixo 

peso molecular e amplamente existente em diversos organismos vertebrados e 

invertebrados. Sua propriedade mais distintiva é a quantidade de cisteína 
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(aproximadamente 30%), que funcionam como ligantes aos metais. Devido as suas 

características, as metalotioneínas estão frequentemente envolvidas na função biológica 

de detoxificação de elementos metálicos e regulação homeostática no interior das 

células (Albuquerque, 2007; Azevedo et al., 2021). Assim, este biomarcador indica a 

exposição a metais, pela ativação de uma das vias de depuração. 

Outro biomarcador utilizado para avaliar os efeitos da contaminação ambiental é 

a acetilcolinesterase (AChE). A acetilcolinesterase é uma enzima que atua na hidrólise 

da acetilcolina, um neurotransmissor que atua nas sinapses nervosas, prevenindo a 

superestimulação pós-sináptica. Sua atividade enzimática pode ser inibida por 

compostos como os metais, através da sua característica de alta sensibilidade, que 

permite a verificação dos efeitos primários da contaminação nos organismos, incluindo 

os moluscos bivalves (Albuquerque, 2007; Azevedo et al., 2021; dos Santos et al., 

2022). Portanto, a AChE constitui um importante indicador de neurotoxicidade. 

Visando estimar os efeitos potenciais dos rejeitos liberados após o rompimento 

da Barragem do Fundão e tendo em vista o histórico de contaminação da Bacia do Rio 

Doce, o uso do bivalve Corbicula fluminea para a exposição aos sedimentos se torna de 

extrema relevância para avaliar as respostas dos biomarcadores: acetilcolinesterase e 

metalotioneína, e entender os riscos ecológicos existentes. 

  

2. Objetivo 

O objetivo desse trabalho consiste em analisar os efeitos negativos em Corbicula 

flumínea, relacionados à contaminação dos sedimentos após a liberação de rejeitos da 

mineração resultante do rompimento da barragem de Fundão, Mariana (MG), através da 

análise de biomarcadores – AChE e Metalotioneína. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Área de Estudo 

 A bacia do Rio Doce situa-se na região sudeste do Brasil, abrangendo uma área 

de drenagem de aproximadamente 86.715 km², dos quais 86% pertecem ao estado de 

Minas Gerais (MG) e o 14% restante ao estado do Espírito Santo (ES). Está inserida, 

predominantemente, no bioma de Mata Atlântica (98%) e uma outra parcela 

corresponde ao bioma de Cerrado (2%), o que lhe confere a característica de alta 

biodiversidade e endemismo (IBAMA, 2015). O Rio Doce, seu principal afluente, 
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possui uma vazão média de 900 m³/s e cerca de 853 km de extensão, desaguando no 

Oceano Atlântico, no município de Regência (ES). A região possui duas estações do 

ano bem definidas, verão úmido (outubro a março) e inverno seco (abril a setembro), 

com temperaturas médias de 24 a 26˚C (Gomes et al., 2017). 

 De acordo com suas particularidades, a Bacia do Rio Doce pode ser dividida em 3 

regiões: Alto, Médio e Baixo Rio Doce. Em Minas Gerais, o Alto Rio Doce é a região 

entre as nascentes do Rio Doce e a foz do Rio Matipó (Viera, 2009), onde há exploração 

de recursos naturais, com instalações de indústrias mineradoras e construções de 

reservatórios para armazenar os rejeitos (Rhodes, 2010). O Médio Rio Doce é uma 

região que apresenta diversos impactos ambientais, como assoreamento e desertificação 

ocasionados pela intensa ocupação humana e pela concentração de complexos 

industriais do Vale do Aço, além de atividades agropecuárias. Nessa região, mais 

especificamente na Serra do Caraça, no município de Mariana (MG), localiza-se o 

complexo de mineração do Germano, de ordem da Samarco, uma megaestrutura de 

exploração do minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero. No médio Rio Doce também 

estão localizadas cidades de médio porte, como Governador Valadares, e indústrias de 

diferentes setores. O Baixo Rio Doce é bastante influenciado pelas atividades humanas, 

como a agricultura e indústrias, apesar de apresentar melhores condições de 

conservação e qualidade ambiental (Rodrigues et al.,2014). 

 

3.2. Coletas de Sedimentos 

 Os pontos de coletas de sedimentos na Bacia do Rio Doce compreendem desde a 

montante da Barragem de Fundão até a Foz do Rio Doce, no município de Regência 

(ES). Ao todo, foram realizadas quatro campanhas de amostragem, sendo: a primeira 

campanha entre novembro e dezembro de 2015 (um mês após o rompimento); a 

segunda campanha em novembro de 2016 (12 meses após o rompimento); a terceira 

campanha em janeiro de 2019 (3 anos após o rompimento); e a quarta campanha em 

julho de 2019 (3,5 anos após o rompimento). 

 Os pontos de coleta da 1˚ e 2˚ campanhas seguiram a malha amostral proposta pelo 

Grupo Independente de Avaliação de Impacto Ambiental – GIAIA, onde o ponto de 

amostragem de sedimento referência é o ponto Manhuaçu, e os pontos de coleta da 3˚ e 

4˚ campanhas foram determinados de acordo com a influência dos rejeitos e outras 

prováveis fontes de contaminação, além da facilidade de acesso para a amostragem, 

onde o ponto de sedimento referência foi o Rio Corrente (Figura 1). As coordenadas 
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geográficas estão representadas na Tabelas 1. 

 As amostras de sedimentos foram coletadas com o uso de draga do tipo Petersen e 

pás plásticas (GIAIA, 2016), ou draga do tipo Van Veen, a cerca de 10 m de distância 

da margem e profundidade de aproximadamente 15 cm. Os sedimentos foram 

armazenados em sacos plásticos, devidamente identificados e posteriormente 

transportados ao laboratório, onde as alíquotas ficaram acondicionadas a 4˚C, até a 

realização das análises ecotoxicológicas ou a -20˚C até a realização das análises 

químicas. 
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Figura 1 – Grade amostral concebida pelo GIAIA (Campanha 1 e 2) e pelo grupo de pesquisa (Campanha 3 e 4) ilustrando os 

pontos de coleta de sedimentos na Bacia do Rio Doce. Os quadrados demarcados em preto indicam as áreas de coleta da 1 e 2 

campanhas em 2015 e 2016, respectivamente. Os círculos em cinza indicam as áreas de coleta da 3 e 4 campanhas em 2019. 
 

Tabela 1 – Campanha 1 e 2. Coordenadas geográficas dos locais de amostragem de sedimentos ao longo da bacia do Rio Doce, 

conforme a grade amostral disponibilizada pelo GIAIA. O ponto M corresponde a montante da barragem; os pontos J 

correspondem a jusante da barragem; e C indica afluentes considerados controles. 

Campanha 
Ponto 

amostral 

 
Descrição do local 

 
Coordenada Geográfica (UTM) 

1˚ e 2˚ M2 
Rio Gualaxo do Norte - montante do despejo -20,276388837 -43,431151578 

1˚ e 2˚ J1 
Rio do Carmo à montante do encontro com rio Gualaxo do Norte -20,346916667 -43,296027778 

1˚ e 2˚ J2 
Rio Gualaxo do Norte (Paracatu de Baixo-MG) -20,306446685 -43,226204463 

1˚ e 2˚ J3 
Rio do Carmo à jusante do Rio Gualaxo do Norte (Barra Longa-MG) -20,290860320 -43,054475473 

1˚ e 2˚ C1 
Rio Piranga (MG) -20,37005555 -42,89536111 

1˚ e 2˚ J4 
Rio Doce no município de Rio Doce (MG) -20,247805556 -42,886000000 

1˚ e 2˚ C2 
Rio Piracicaba (MG) -19,50922222 -42,541419444 

1˚ e 2˚ J5 
Rio Doce BR262 entre os municípios de Rio Doce e Ipatinga (MG) -20,019819000 -42,744726000 

1˚ e 2˚ J10 
Rio Doce em Ipatinga (MG) -19,476861111 -42,475972222 

1˚ e 2˚ C3 
Rio Santo Antônio (MG)   

1˚ e 2˚ J11 
Rio Doce em Naque (MG) -19,236833333 -42,308083333 

1˚ e 2˚ J12 
Rio Doce em Governador Valadares (MG) -18,883133424 -41,950998621 

1˚ e 2˚ J13 
Rio Doce na cidade de Galiléia (MG) -19,006500000 -41,542527778 

1˚ e 2˚ J14 
Rio Doce no município de Baixo Guandu (ES) -19,507149641 -41,015188235 

1˚ e 2˚ C4 
Rio Guandu (ES)   

1˚ e 2˚ J15 
Rio Doce na cidade de Colatina (ES) -19,510638889 -40,554916667 

1˚ e 2˚ J16 
Rio Doce em Linhares (ES) na fazenda Maria Bonita -19,480750000 -39,925611111 
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1˚ e 2˚ J17 
Foz do Rio Doce no distrito de Regência (ES) -19,644584993 -39,824053610 

1˚ e 2˚ Ref 
Manhuaçu   -19.497444444 

 

  -41.115138888 

 

3˚ e 4˚ M2 
Rio Gualaxo do Norte no Município de Bento Rodrigues -20.279138888 -43.430611111 

 

3˚ e 4˚ J4 
UHE de Candonga no Município de Rio Doce -20.206694444 

 
-42.877694444 

3˚ e 4˚ J11 
Rio Doce no município Naque (MG) -19.24375 -42.319194444 

 

3˚ e 4˚ J12 
Rio Doce em Governador Valadares (MG) -18.856111111 

 
-41.930416666 

 

3˚ e 4˚ J14 
Rio Doce no município de Baixo Guandu (ES) -19.506944444 

 
-41.014861111 

 

3˚ e 4˚ J15 
Antares da Colatina - Rio Doce na cidade de Colatina (ES) -19.514388888 

 
-40.739361111 

 

3˚ e 4˚ J16 
Rio Doce em Linhares (ES) -19.408388888 -40.0465 

 

3˚ e 4˚ Ref 
Rio Corrente em Periquito (MG) -19.025277777  -42.160361111 

 

3.3. Análises Químicas 

 A análise química de metais traço em sedimentos ocorreu de acordo com o 

procedimento SW 846 USEPA 3050B (USEPA, 1996), no qual as amostras são 

submetidas a técnica de digestão parcial. Os elementos ligados à matéria orgânica, 

carbonatos, óxidos de Fe / Mn e adsorvidos em partículas passam pelo processo de 

lixiviação ácida, extraindo o constituinte solúvel da porção sólida.  

 As amostras de sedimentos foram secas em estufa a 60˚C, por 72h, e depois foram 

maceradas com o auxílio de um pistilo e almofariz. Para a extração ácida, 1 g de cada 

amostra foi transferido para tubos de vidro e mantido no bloco digestor a 95˚C. Em 

seguida, foram adicionados 5 ml de HNO3 (1:1) e aguardado de 10 a 15 minutos. Mais 

2,5 ml de HNO3 concentrado foram adicionados. Após 90 minutos transcorridos, 

adicionou-se 1 ml de H2O2 e 1,5 ml de água ultrapura (Milli-Q®) e, em seguida, cada 

tubo recebeu 1 ml de H2O2 a cada 15 minutos, durante 120 minutos, até atingir o 

volume de 5 ml. Por fim, foram adicionados 5 ml de HCl e as amostras permaneceram 

por mais 15 minutos no bloco digestor, quando então foram retiradas para resfriamento. 

Após o resfriamento, o volume foi ajustado para 50 ml com água ultrapura (Milli-Q®) e, 

as amostras foram filtradas e mantidas sob refrigeração até as análises. A quantificação 

dos metais traço: Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn, ocorreu por espectrometria 

óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). 

 Para garantir a confiabilidade do teste, um material de referência certificado SS-2 

(EnviroMAT Contaminated Soil, SCP Science) foi submetido ao mesmo procedimento 
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analítico. Os valores certificados de cada elemento analisado são apresentados na 

Tabela 2, com dados de recuperação e desvio padrão relativo. Todas as recuperações 

ficaram dentro do recomendado pela USEPA (1996) apresentando acurácia e precisão. 

Os limites de detecção foram calculados (m = 1,0 g; v = 50 ml) e com exceção de Cd 

(0,38 mg kg-¹) todos os resultados ficaram acima. Estas análises químicas foram 

realizadas no LaQIMar – Laboratório de Química Orgânica do Instituto Oceanográfico 

da USP (SP), coordenado pelo Prof.˚ Dr. Rubens Cesar Lopes Figueira. 

 

Tabela 2. Valor certificado (mg kg-1) e resultado da média ± desvio padrão (SD), recuperação e desvio 

padrão relativo (RSD) de SS-2 (n=3). 

Elemento 
Valor 

Certificado 
Média ± SD Recuperação (%) RSD (%) 

Al 9548 10125 ± 679 106 6.9 

As 3.36 4 ± 0,5 115 12.2 

Cd* 0.91 1.2 ± 0.1 130 5.2 

Cr 92.6 102 ± 8 110 7.8 

Cu 120 123 ± 5 102 4.3 

Fe 23083 23118 ± 785 100 3.0 

Ni 25.1 24 ± 1 96 5.0 

Pb 244 219 ± 10 90 4.5 

Zn 281 289 ± 22 106 7.7 

     

3.4. Organismo-teste: Corbicula fluminea 

 Os moluscos bivalves são comumente utilizados como espécies bioindicadoras em 

estudos de contaminação por metais em ambientes aquáticos, pois estão em contato com 

os sedimentos e a coluna d’água podendo acumular contaminantes, são organismos 

sésseis, cosmopolitas e de fácil manuseio (Bonnail et al., 2016). Corbicula fluminea é 

um bivalve de água doce, pertencente à família Corbiculidae, com grande capacidade de 

dispersão pelo mundo, o que lhe confere a característica de uma espécie invasora em 

diversos ecossistemas, incluindo no Brasil (Gabriel, 2011). Este molusco séssil, que 

vive nas camadas superficiais dos sedimentos, possui um hábito alimentar de ingestão 

dos sedimentos e uma grande capacidade de filtração, tendendo a acumular 

contaminantes em seus tecidos, incluindo metais, o que o torna um interessante modelo 

ecotoxicológico no biomonitoramento (Baudrimont et al., 1997; Bonnail et al., 2016). 
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 Para os ensaios de exposição aos sedimentos foram coletados os bivalves da espécie 

C. fluminea (Figura 2) no Rio Ribeira de Iguape, na região do município de Sete Barras 

(SP) (Figura 3). Os organismos foram colocados em isolamento térmico em caixas de 

isopor, sobre papel umedecido, para serem transportados ao laboratório na UNESP – 

Campus Litoral Paulista. No laboratório, os organismos foram aclimatados em caixas 

plásticas por 72h até o início da realização do experimento. 

 

 

 Figura 2 – Organismo teste Corbicula fluminea (Fonte: https://alchetron.com/Corbicula-fluminea) 

 

 

Figura 3. Rio Ribeira de Iguape no município de Sete Barras (SPpP 

 Para a montagem do ensaio de exposição (Figura 4 e 5) foram preparadas três 

réplicas em frascos de polipropileno, com capacidade de aproximadamente 1,5 L. Para 

cada réplica foram colocados 4 cm de sedimento e 1 L de água reconstituída, mantidos a 

25˚C sob aeração constante durante 24h, para a estabilização do sistema. Depois, foram 

transferidos entre 8 e 10 organismos para cada réplica e o experimento seguiu 



17  

conduzido em sala aclimatada (25˚C ± 2), com fotoperíodo 12:12 (claro/escuro), 

aeração suave e constante, por 14 dias, sem alimentação suplementar. Os organismos 

que não se enterraram na primeira hora do experimento foram substituídos. 

Diariamente, foi realizado o exame dos frascos para a verificação dos indivíduos e 

aqueles que estava mortos eram removidos. Os parâmetros físico-químicos foram 

medidos no início e no final da exposição (Anexo I). Ao final do período de exposição, 

os organismos foram sacrificados através do choque térmico, para extração dos tecidos 

(tecidos moles), os quais foram mantidos em ultra freezer a -80˚C. Em seguida, as 

amostras foram pesadas e homogeneizadas para a análise dos biomarcadores. 

 
 

  

Figura 4 – C. fluminea coletados no Rio Ribeira de Iguape, em aclimatação. 
 

 

Figura 5 – Exposição de C. fluminea aos sedimentos durante 14 dias. 
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3.5. Análise de Biomarcadores 

3.5.1 Acetilcolinesterase (AChE) 

A homogeneização das amostras ocorreu na proporção 1:4 (massa/volume) com 

uma solução tampão TRIS 50 mM; EDTA 1mM; DTT 1 mM; Sacarose 0,5 M; KCl 

0,15 M; PMSF 30 mM. O pH foi ajustado à 7,6. Em seguida, as amostras 

homogeneizadas foram centrifugadas por 30 minutos, a 4˚C, a 9.000 rpm. O 

sobrenadante foi separado em novos eppendorfs e foi retornado ao ultra freezer a -80˚C, 

para posterior quantificação. 

A atividade de acetilcolinesterase (AChE) foi quantificada pelo método de Ellman 

et al. (1961), o qual consiste em detectar o 2-nitrobenzoato-5-mercaptotiocolina e o 5-

tio-2-nitrobenzoato formando pela reação entre tiocolina (que é um produto da hidrólise 

da acetilcolina pela acetilcolinesterase) e o ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB). 

Em uma microplaca de 96 poços, 30 μl do sobrenadante da amostra foram pipetados em 

duplicata, seguidos de 20 μl de tampão fosfato de potássio 0,1M em pH 7,5 e 130 μl de 

solução DTNB 0,75mM. Em seguida, 50 μl de solução de iodeto de acetilcolina 0,9mM 

foram pipetados. A reação foi lida a 405 nm (comprimento de onda) e para o cálculo do 

Δ-absorbância por minuto, o aumento gradual da absorbância foi quantificado em 

intervalos de 50s, durante 5 minutos, visando identificar o primeiro intervalo 

apresentando um r² ≥ 0.99. O coeficiente de extinção molar (ɛ) da 2-nitrobenzoato-5-

mercaptotiocolina foi considerado 13.6*10³ mM-¹ cm-¹. Os resultados foram expressos 

em nmoles de acetilcolina hidrolisada / min / mg de proteína e normalizados com as 

concentrações de proteínas totais. 

 Para o cálculo de determinação proteínas totais foi aplicado o método de 

Bradford (1976), segundo o qual, alíquotas de 5 μl do sobrenadante foram pipetadas em 

uma microplaca (96 poços) com 15 μl de água ultrapura (Milli-Q®), seguida da adição 

de 180 μl de reagente Bradford. A placa foi incubada no escuro por 20 minutos. A 

absorbância foi lida a 595 nm (comprimento de onda) e os valores de proteínas totais 

em cada amostra foi obtido em miligrama de proteína por mililitro de amostra (mg / ml). 

A curva padrão foi determinada com diferentes concentrações de albumina sérica 

bovina (BSA) e um r² ≥ 0.99. 

 

3.5.2 Metalotioneína (MT) 

A homogeneização das amostras ocorreu na proporção 1:5 (massa/volume) com 
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uma solução tampão Trizma-base 50 mM; Sacarose 0,5 M; PMSF 30 mM. O pH foi 

ajustado à 8,6. Em seguida, as amostras homogeneizadas foram centrifugadas por 30 

minutos, a 4˚C, a 15.000 rpm. O sobrenadante foi separado em novos eppendorfs e foi 

retornado ao ultra freezer a -80˚C, para posterior quantificação. 

A concentração de Metalotioneína (MT) foi quantificada pelo método de Viarengo 

et al. (1997), utilizando uma fração parcialmente purificada de metalotioneína, a qual 

foi obtida através de sucessivas etapas. Em um eppendorf, 250 μl do sobrenadante 

foram separados para a adição da solução A (etanol, clorofórmio) e centrifugado por 10 

minutos, a 4˚C, a 6.000 rpm. Em um novo eppendorf separou-se 490 μl deste 

sobrenadante e foram adicionados 1.502 μl da solução B (etanol, HCl), que foram ao 

freezer a -20˚C por 60 minutos. Após os 60 minutos, as amostras foram centrifugadas 

por 10 minutos, a 4˚C, a 6.000 rpm. Nesta etapa, o sobrenadante foi descartado e o 

“pellet” ressuspenso com 1 ml da solução C (etanol, clorofórmio, tampão TRIS-HCL), e 

posteriormente centrifugado por 10 minutos, a 4˚C, a 6.000 rpm. Novamente, o 

sobrenadante foi descartado e o “pellet” ressuspenso com 50 μl da solução D (NaCl). 

Em seguida, foram adicionados 50 μl da solução E (EDTA, HCl) e 1 ml da solução F 

(NaCl, DTNB, tampão Na-fosfato – reação de Ellman), sendo essa mistura centrifugada 

por 5 minutos, a 4˚C, a 3.000 rpm. Por fim, 200 μl do sobrenadante da reação foram 

pipetados em microplaca (96 poços), em réplicas, para leitura a 412 nm (comprimento 

de onda) em espectrofotômetro. Com os valores de absorbância foram quantificados os 

conteúdos de resíduos de SH, uma vez que as metalotioneínas são caracterizadas por um 

alto conteúdo de cisteínas (30%).  

Os resultados foram expressos em μg de Metalotioneína por mg-1 de proteína. As 

concentrações foram estimadas com a curva de GSH como padrão e um r² ≥ 0.99 e o 

cálculo de proteínas totais foi realizado segundo o método de Bradford (1976), descrito 

acima. 

Para análise de biomarcadores, foi avaliada a atividade de AChE em organismos 

expostos nos pontos M2 (ponto à montante da Barragem) e J10 (ponto de amostragem 

em Rio Doce) sedimentos da primeira campanha; para os organismos expostos em 

sedimentos dos pontos Piranga, Naque, Galileia, Paracatu, Rio Doce, Piracicaba, BR262 

e Governador Valadares da segunda campanha; e para os todos os pontos propostos da 

terceira e quarta campanha. Para metalotioneína, foram analisados somente os 

resultados de organismos expostos em sedimentos da terceira e quarta campanha, pois 

na primeira e na segunda campanha não houve quantidade de tecido suficiente para a 
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realização dessas análises. 

 

3.6. Análises Estatísticas 

 Para os resultados dos biomarcadores, os dados foram analisados quanto à 

normalidade e homocedasticidade no Software Paleontological Statistical 4.03 – PAST. 

Em seguida foram analisados por Análise de Variância (ANOVA), seguido pela 

Correlação Linear de Pearson. 

 

4. Resultados 

4.1. Análises Químicas 

Campanha 1: 

 Na análise química das amostras de sedimentos da primeira campanha, 

demonstradas na Tabela 3, foram observadas altas concentrações de Fe e Al nos 

sedimentos de todos os pontos de coleta. As concentrações de As estavam acima dos 

limites estabelecidos pela legislação ambiental brasileira nos pontos: M2, J12, J13, J16 

e J17, com destaque para o ponto M2 que apresentou concentração de 27,15 mg kg-1, 

cerca de 4,6 vezes acima dos limites aceitáveis. Já as concentrações de Cd estavam 

acima dos limites aceitáveis nos sedimentos de 7 dos 12 pontos coletados nessa 

campanha, demonstrando sua presença ao longo da Bacia do Rio Doce. Entre os pontos, 

incluía-se: M2, J1, J5, J10, J12, J16 e J17, com destaque para o ponto M2 cujo 

sedimento apresentou concentração de 1,73 mg kg-1, cerca de 2,8 vezes acima dos 

limites aceitáveis. 

 Para Cr, 3 pontos se destacaram com concentrações acima dos limites da legislação 

vigente: J12, J15 e J16, apresentando valores divergentes ao longo do percurso da Bacia 

do Rio Doce. Por sua vez, o Cu esteve acima do limite aceitável apenas no sedimento de 

J17, apresentando 73,70 mg kg-1, cerca de 2 vezes o limite recomendado e discrepante 

do encontrado no outros pontos. As localidades de M2 e J12 apresentaram sedimentos 

com altos níveis de Mn. Os sedimentos dos pontos M2, J12, J16 e J17 apresentaram 

concentrações acima dos níveis aceitáveis para mais de um elemento analisado.  

 

Tabela 3. Concentração de metais em amostras de sedimentos coletados na 1 campanha (logo após o 

rompimento). Valores (medidos em mg kg-1) em vermelho indicam níveis acima do permitido na 

legislação vigente (CONAMA 454/2012) para sedimento seco dragado em água doce nível 1. 

Pontos As Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe Al 
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CONAMA 

(N1) 
5,9 0,6 37,5 35,7 - 18 35 123 - - 

M2 27,15 1,73 13,19 12,43 740895 7,95 5,37 15,89 48.216.150 380.251,5 

J1 3,08 0,86 6,83 1,61 184,86 2,17 2,30 7,13 51.980,75 895,689 

J2 2,74 0,35 30,6 10,32 105,1 4,79 3,75 14,47 23.224,75 8.470,7 

J3 2,60 0,51 4,87 1,71 87,99 1,70 1,99 6,17 31.203,95 1.273,725 

J4 5,47 0,31 5,06 1,99 97,16 2,35 1,53 6,11 19.012,65 1.187,49 

J5 5,70 0,75 22,62 8,12 306,64 7,67 7,57 19,61 43.530,55 7.726,765 

J10 5,29 1,09 29,92 10,55 439,54 8,96 5,50 24,05 56.340,4 10.839,1 

J12 10,07 1,83 61,35 23,72 220.953,50 16,45 15,40 49,90 1E+08 2.299.215 

J13 9,84 0,60 32,46 13,13 297,33 13,70 11,68 52,63 42.821,65 33.485,65 

J14 
<LQ

M 
0,06 5,16 1,38 28,40 1,28 1,10 5,55 5.129,455 2.092,675 

J15 4,34 0,56 40,49 13,65 264,11 13,36 10,64 45,01 48.381,85 35.822,95 

J16 6,87 0,73 50,81 17,82 228,44 15,91 15,01 59,93 48.937,1 36.810,5 

J17 9,65 0,70 34,81 73,70 140,76 9,57 15,80 102,27 44.235,25 21.675 

 

Campanha 2: 

 Os resultados das análises de sedimentos da segunda campanha, demonstrados na 

Tabela 4, indicam que os níveis de Fe e Al se mantiveram altos em sedimentos de todos 

os pontos coletados, exceto em Manhuaçu. Em Manhuaçu, o Ni apresentou-se acima 

dos limites aceitáveis, além da alta concentração de Mn.  

 Os sedimentos dos pontos M2, J1 e J11 apresentaram concentrações acima dos 

limites aceitáveis para As e Cd, com destaque para a concentração de As em J1, 

apresentando 76,85 mg kg-1, com cerca de 13 vezes acima dos limites aceitáveis. O 

sedimento do ponto C2 apresentou concentração acima do limite para Cr. De modo 

geral, as concentrações dos elementos apresentaram comportamento similar à primeira 

campanha. 

 

Tabela 4. Concentração de metais em amostras de sedimentos coletados na 2 campanha (12 meses após o 

rompimento). Valores (medidos em mg kg-1) em vermelho indicam níveis acima do permitido na 

legislação vigente (CONAMA 454/2012) para sedimento seco dragado em água doce nível 1.  

Pontos As Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe Al 
CONAMA 

(N1) 5,9 0,6 37,5 35,7 - 18 35 123 - - 

M2 23,58 1,22 12,79 20,29 581.766,00 8,78 5,13 16,22 80.944.650 385.010,5 

J1 76,85 0,66 31,32 6,23 107.681,00 6,85 3,09 13,76 38.814,2 4.649,45 
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J2 1,26 0,41 4,79 2,79 261,48 2,29 1,65 8,36 22.551,05 1.248,815 

J4 1,71 0,13 2,28 1,56 72,87 1,31 0,63 5,38 7.971,52 600,879 

J5 2,32 0,49 4,39 1,69 61,60 1,76 1,70 6,45 29.020,15 1.449,64 

J11 9,18 0,65 35,09 12,09 236,52 10,33 9,99 38,27 42.573,75 30.285,75 

J12 1,93 0,27 17,38 8,44 112,65 6,51 4,68 27,44 18.700,8 9.860,365 

J13 1,78 0,06 9,01 1,54 82,08 2,47 1,16 8,06 4.788,29 1.816,255 

C1 1,45 0,20 22,27 7,71 63,17 7,76 3,18 22,77 12.288,05 7.327,32 

C2 3,47 0,27 39,92 5,35 74,02 11,26 4,74 53,60 19.758,8 6.785,445 

Manhuaçu 
<LQ

M 
0,03 3,36 0,98 1.508,08 33,06 0,56 0,78 4,45 906,00 

 

Campanha 3: 

 A análise química dos sedimentos da campanha 3, demonstrada na Tabela 5, revela 

que, mesmo 3 anos após o rompimento da Barragem do Fundão, as concentrações de Fe 

e Al continuaram altas em todos os pontos amostrados.  

  As concentrações de As e Cd se mantiveram acima dos limites aceitáveis a 

montante, em Gualaxo do Norte (correspondente a M2), quando comparadas às 

campanhas 1 e 2. Além de Gualaxo do Norte, As estava acima dos limites nos 

sedimentos de Candonga e Naque, enquanto Cd se manteve acima do limite na maioria 

dos pontos amostrados, incluindo Referência, que apresentou 1,39 mg kg-1 com cerca de 

2,3 vezes acima do permitido pela legislação vigente.  

 

Tabela 5. Concentração de metais em amostras de sedimentos coletados na 3 campanha (3 anos após o 

rompimento). Valores (medidos em mg kg-1) em vermelho indicam níveis acima do permitido na 

legislação vigente (CONAMA 454/2012) para sedimento seco dragado em água doce nível 1. 

Ponto As Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe Al 
CONAMA 

(N1) 5,9 0,6 37,5 35,7 - 18 35 123 - - 

Gualaxo 29,07 1,54 16,49 26,98 
12.092.050

,00 
13,94 8,92 18,96 75.634.150 5.359.295 

Candonga 6,20 0,71 18,14 7,15 309,09 7,14 4,84 17,77 35.743,73 11.432,65 

Naque 7,58 0,70 31,94 6,34 348,48 9,92 5,86 25,70 38.465,43 9.426,803 

Gov Val. 3,84 0,65 21,27 6,91 125,73 6,59 8,25 25,20 20.543,51 12.434,38 

Aimorés 1,97 0,50 24,49 6,82 256,41 7,38 7,73 26,14 27.520,1 18.902,63 

Colatina 3,60 0,29 14,53 3,55 94,35 5,38 3,97 16,89 17.081,36 9.258,51 

Linhares 3,49 0,28 15,00 4,16 152,70 6,76 4,30 22,09 16.694,2 10.172,9 

REF 4,84 1,39 24,32 14,01 465,30 7,22 
28,2

3 
69,58 71.479,63 45.528,97 
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Campanha 4: 

 Os resultados da análise química da campanha 4, demonstrados na Tabela 6, 

apontaram que os valores de Fe e Al continuaram com altos níveis em todos os pontos 

amostrados durante o período desse estudo.  

 Os níveis de As e Cd aumentaram significativamente no sedimento de Gualaxo do 

Norte, Candonga e Naque, quando comparados aos níveis observados na 3a campanha, 

estando todos acima dos limites permitidos na legislação. Para o As, os valores 

registrados foram: 47,76 mg kg-1; 26,71 mg kg-1; e 17,40 mg kg-1, com cerca de 8 vezes, 

4,5 vezes e 2,9 vezes acima dos limites aceitáveis, respectivamente. Para Cd, os valores 

registrados foram: 5,14 mg kg-1; 1,31 mg kg-1; e 1,56 mg kg-1, com cerca de 8,5 vezes, 2 

vezes e 2,6 vezes acima dos limites aceitáveis, respectivamente. O valor de Mn 

continuou elevado para o sedimento de Gualaxo do Norte, assim como na 3a campanha. 

 O sedimento coletado em Governador Valadares apresentou altas concentrações, 

acima dos limites vigentes pela legislação brasileira, para quatro elementos, diferindo 

significativamente da campanha 3. Para As foram registrados 13,05 mg kg-1, cerca de 

2,2 vezes; para Cd 1,91 mg kg-1, cerca de 3 vezes; para Cr 65,61 mg kg-1, cerca de 1,7 

vezes; e para Ni 23,24 mg kg-1, cerca de 1,2 vezes acima. O mesmo ocorreu na região 

de Colatina para As, Cd e Cr. 

 Nesta campanha, o Ni esteve acima do permitido na legislação em 3 amostras de 

coleta: Candonga, Naque e Governador Valadores, diferindo das três campanhas 

anteriores. O sedimento do ponto de Referência apresentou concentração acima dos 

limites previstos na legislação vigentes para Cd. 

 

Tabela 6. Concentração de metais em amostras de sedimentos coletados na 4 campanha (3 anos e meio 

após o rompimento). Valores (medidos em mg kg-1) em vermelho indicam níveis acima do permitido na 

legislação vigente (CONAMA 454/2012) para sedimento seco dragado em água doce nível 1. 

Ponto As Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe Al 

CONAMA 

(N1) 5,9 0,6 37,5 35,7 - 18 35 123 - - 

Gualaxo 47,76 5,14 16,38 14,51 
11.373.066

,67 
11,31 12,92 36,13 2,86E+08 4.941.460 

Candonga 26,71 1,31 28,13 23,03 1.270,57 25,45 7,39 38,09 60.587,27 11.365.654 

Naque 17,40 1,56 54,93 15,96 460,30 20,51 10,57 50,24 95.912.750 36.431.550 

Gov Val. 13,05 1,91 65,61 22,78 452,30 23,24 20,27 83,23 54.736.437 42.707,03 

Aimorés 3,15 0,37 16,22 5,23 105,14 4,86 5,41 20,76 22.167,77 16.893,03 
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Colatina 6,75 0,72 37,87 12,07 203,69 15,22 10,36 49,95 40.260,8 39.474,6 

Linhares 5,13 0,25 11,89 2,56 92,77 3,54 2,96 11,48 16.145,84 7.343,337 

Ref 5,90 1,58 28,77 17,27 718.139,00 9,30 32,70 85,67 75.212.550 4,67E+08 

 

4.2. Biomarcadores 

4.2.1 Acetilcolinesterase 

Campanha 1: 

 Não houve diferença estatística em relação ao controle para os pontos M2 e J10 

com relação à atividade de AChE (Figura 6). Porém, o ponto M2 apresentou nível 

médio de atividade de AChE mais elevado do que o ponto controle. 

 

Figura 6. Mediana e erro padrão das análises da atividade de Acetilcolinesterase da primeira 

campanha amostral. 

  

Campanha 2: 

  A atividade enzimática de AChE da segunda campanha está representada na 

Figura 7. Nessa campanha, apenas o ponto do Rio Doce apresentou diferença 

significativa (p < 0,05) em relação ao ponto referência (Manhuaçu). E os pontos 

Piranga, Galiléia, Paracatu, Piracicaba, BR262 e Governador Valadares apresentaram 

valores médios elevados.  
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Figura 7. Mediana e erro padrão das análises da atividade de Acetilcolinesterase da segunda 

campanha amostral. (*) indica diferença significativa (p < 0,05) em relação ao ponto de 

referência (Manhuaçu). 

 

Campanha 3: 

  Na terceira campanha (Figura 8), nenhum dos pontos analisados apresentou 

diferença significativa em relação à referência, no entanto Gualaxo do Norte, Naque, 

Governador Valadares, Aimorés e Linhares apresentaram valores médios elevados. 

 

 

Figura 8. Mediana e erro padrão das análises da atividade de Acetilcolinesterase da terceira 

campanha amostral. 
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Campanha 4: 

  Na quarta campanha, foi observada diferença estatística significativa para os 

pontos Naque, Candonga e Aimorés (Figura 9), sendo verificada inibição em relação ao 

controle, diferentemente das demais campanhas, onde a atividade de AChE em geral 

esteve aumentada.   

  Quando compararmos as campanhas 3 e 4 entre si, para analisar se houve 

diferença estatística entre as estações de mesmo ponto de coleta com relação à atividade 

de AChE, não foi encontrada diferença significativa entre as coletas (Figura 10).  

 

Figura 9. Mediana e erro padrão das análises da atividade de Acetilcolinesterase da quarta 

campanha amostral. (*) indica diferença significativa (p < 0,05) em relação ao ponto de 

referência (Rio Corrente). 
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Figura 10. Mediana e erro padrão da comparação da análise da atividade de 

Acetilcolinesterase, utilizando os dados das campanhas 3 (verão) e 4 (inverno). 

 

4.2.2 Metalotioneína 

 Campanha 3: 

 Na quantificação da atividade de metalotioneína (MT), realizada na campanha 3, 

não houve diferença significativa com relação ao ponto Referência (Figura 11). O ponto 

de Linhares apresentou valor médio elevado, correspondendo ao dobro do ponto 

Referência. 

 

Figura 11. Mediana e erro padrão da determinação da concentração de Metalotioneína da 

terceira campanha amostral. 
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 Campanha 4: 

 Na campanha 4, houve diferença significativa (p < 0,05) nos pontos de Candonga 

e Linhares (Figura 12). Com relação à comparação entre as coletas 3 e 4 (Figura 13) foi 

observada diferença significativa entre as campanhas.  

 

Figura 12. Mediana e erro padrão da determinação da concentração de Metalotioneína da quarta 

campanha amostral. (*) indica diferença significativa (p < 0,05) em relação ao ponto de 

referência (Rio Corrente). 

 

 
Figura 13. Mediana e erro padrão da comparação da concentração de metalotioneína, utilizando 

os dados das campanhas 3 (verão) e 4 (inverno). (*) indica diferença significativa (p < 0,05). 

 

 A correlação linear de Pearson, entre os metais encontrados na análise química 

dos sedimentos, a atividade enzimática de AChE e a concentração de MT está 
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representada na Figura 14, os valores de R de Pearson e p encontram-se no Anexo II. Os 

metais apresentaram correlação positiva e significativa (p < 0,05). Também foram 

encontrados nas análises químicas concentrações acima dos limites vigentes da 

CONAMA 354/2012, principalmente, As e Cd, que apresentam alta correlação com Fe, 

o que pode denotar origem comum para esses elementos.  

  Com relação à atividade de acetilcolinesterase, foi observada correlação linear 

negativa e significativa (p < 0,05) com relação ao Pb e ao Zn. Estes elementos 

encontraram-se abaixo do limite vigente pela legislação brasileira em todas as 

campanhas desse estudo.  

 Quanto à correlação linear de Pearson entre os metais encontrados na análise 

química dos sedimentos e a concentração de metalotioneína, a correlação foi positiva, 

porém não significativa para nenhum metal. A correlação positiva de metalotioneína se 

estabeleceu principalmente com As, Cd, Cu, Ni, Zn e Fe. 

 
Figura 14. Análise da correlação linear de Pearson entre os metais e os biomarcadores: AChE e MT. 

Os círculos azuis indicam correlação positiva, enquanto os vermelhos indicam correlação negativa. A 

proporção dos círculos correspondem ao r de Pearson, isto é, qual a porcentagem de sua relação. 

 

5. Discussão 

 Os resultados das análises químicas, nas quatro campanhas amostradas, 

apresentaram elevadas concentrações de Fe e Al, demonstrando o histórico de 

contaminação por atividade de mineração, além da liberação dos 50 milhões de m³ de 

rejeitos. Pires et al. (2003) demonstraram que os resíduos da exploração da atividade de 

mineração de Fe incluem 60% de Fe e 2% de Al, corroborando com o aumento abrupto 
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das concentrações desses elementos ao longo da Bacia do Rio Doce. De acordo com 

esse estudo, os dados da campanha 1 corroboram com Gomes et al. (2017), que 

encontraram 45.551,0 mg kg-1 de Fe e 3.941,0 mg kg-1 de Al em sedimentos coletados 

no estuário do Rio Doce, 2 dias após a chegada do rejeito na região. Da mesma maneira, 

Queiroz et al. (2018) observaram que o Fe era o elemento mais recorrente nos 

sedimentos coletados no estuário do Rio Doce, 7 dias após o rompimento, com cerca de 

34.900 mg kg-1. Enquanto na porção estuarina, o mesmo estudo encontrou valores 

similares para Cr 51,3 mg kg-1, correspondendo ao pontos J15 e J16 da primeira 

campanha. 

 Duarte et al. (2021) analisaram os metais em sedimentos do Rio Doce antes e três 

anos após o rompimento da barragem do Fundão, evidenciando que o fluxo de lama 

contendo rejeitos alterou os parâmetros físico-químicos, provocou a remobilização e 

redistribuição dos sedimentos. O padrão de distribuição para As indica sua presença 

antes do rompimento, sugerindo um impacto anterior originário de outras fontes pré-

existentes como a mineração de ouro localizada a montante, e após o rompimento seu 

teor aumentou para níveis acima dos limites da CONAMA. Enquanto Cd apresentou 

níveis crescentes originados do rejeito, ultrapassando os limites vigentes pela legislação. 

Já Pb, Ni e Zn apresentaram valores similares antes e depois da disponibilização dos 

rejeitos. A permanência dos metais associados ao sedimento indica a necessidade de 

monitoramento do ambiente, buscando detectar possíveis efeitos crônicos da 

ressuspensão e dinâmica fluvial. 

 As quatro campanhas apresentaram níveis acima dos limites aceitáveis para Cd nos 

dois pontos mais próximos a montante, o que corroboram com o estudo de Macêdo et 

al. (2020), em que as regiões mais próximas ao evento foram influenciadas pelos 

rejeitos com níveis de Cd.  De acordo com Queiroz et al. (2018), Fe foi o metal mais 

comum no solo e apresentou correlação altamente significativa com outros metais, 

similar aos resultados neste estudo, no qual o Fe apresentou correlação positiva e 

significativa com alguns metais, principalmente, As, Cd e Mn. 

 Os resultados da análise química deste estudo corroboram as respostas encontradas 

na concentração de metalotioneína (MT). Na quarta campanha das análises químicas, 

observou-se três pontos com concentrações acima dos limites aceitáveis para Ni, sendo 

um deles Candonga. Já nos resultados de metalotioneína, também na quarta campanha, 

houve diferença significativa em Candonga. Esses resultados se relacionam quando 

observamos a correlação linear, no qual Ni apresentou correlação linear positiva com 
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MT. A relação entre o Ni e a MT foi pouco estudada, mas foi encontrada por Palermo 

(2012) em Prochilodus lineatus (peixe neotropical), no qual houve aumento no 

conteúdo de MT à exposição ao Ni, em diferentes tempos experimentais, tanto nas 

brânquias quanto no fígado. Em Linhares, a análise química não demonstrou valores 

acima dos limites aceitáveis em nenhum elemento metálico, no entanto a concentração 

de MT obteve valor médio elevado na terceira campanha e diferença significativa em 

relação ao referência na quarta campanha, o que pode estar associado a outras fontes de 

contaminação do Baixo Rio Doce. 

 O C. fluminea é um molusco bivalve séssil e filtrador, tendo como principal tecido 

de acumulação de xenobióticos, o hepatopâncreas. Os músculos, os pés, as brânquias, as 

gônadas e o manto são tecidos que também apresentam enzimas que atuam na defesa do 

estresse oxidativo. Porém, quando o organismo é exposto a condições adversas, como 

exposição à altas concentrações de metais, esse sistema de defesa não apresenta 

respostas padronizadas, podendo ter altas ou baixas taxas de atividades enzimática em 

um período de 72h (Xie et al., 2018). Segundo Xie et al. (2018), o sistema de defesa de 

C. fluminea pode apresentar picos de atividade em um período de 48h e retornar ao 

estado basal em 72h, causado pela saturação do agrupamento de enzimas, quando o 

organismo é exposto ao Cd e ao Zn. Da mesma forma, apesar dos metais serem 

conhecidos por inibir biomarcadores como AChE (Pretto et al., 2010), também podem 

estimular ou ainda não causar alterações na atividade do neurotransmissor (Romani et 

al., 2003; Pretto et al., 2010).  Outra relação da expressão da atividade enzimática, é que 

sua indução também pode estar associada à apoptose celular, pois só ocorre através 

ruptura da membrana celular (Zhang et al., 2002). 

 Na literatura são apresentadas evidências que a atividade de AChE pode responder 

a metais em algumas situações (Elumalai et al., 2002; Abessa, 2016). A variação de 

resposta à presença de metais pode também ser observada em alguma espécies de 

vertebrados. Os metais podem induzir a atividade enzimática em peixes, como 

observado por Assis et al. (2015), que analisou o efeito de íons metálicos nas atividades 

de AChE cerebral em quatro espécies de peixes de importância econômica (Arapaima 

gigas – pirarucu; Colossoma macropum – tambaqui; Rachycentron canadum – cobia; e 

Oreochromis niloticus – tilápia do Nilo), e os resultados indicaram que Hg, As, Cu, Zn 

e Cd causaram inibição em todas as espécies, enquanto Ca, Mg e Mn induziram leve 

ativação para R. canadum, e Pb, Ba, Fe e Li foram inibidas em algumas espécies.  

 A análise de correlação linear apontou que a relação entre os biomarcadores AChE 
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e MT foi negativa e significativa. Segundo dos Santos et al. (2022) e Oga (2008), as 

discrepâncias no comportamento de AChE podem ser ocasionadas pela exposição a 

esses metais também estarem associados aos níveis de metalotioneína, já que essas 

proteínas armazenam os íons metálicos em formas não tóxicas, regulam o metabolismo 

celular e adsorvem metais no intestino.  

 Dos Santos et al. (2022) também avaliaram a exposição a pesticidas e metais 

pesados através da análise de AChE como potencial biomarcador no molusco bivalve 

Mytella charruana, com resultados adversos para os diferentes metais. Para Hg houve 

inibição total da enzima, enquanto para As, Cd e Pb os efeitos inibitórios sobre AChE 

foi moderado e não conclusivo. Já os íons de Cu e Zn apresentaram fraca inibição da 

atividade enzimática. Tais resultados corroboram com os encontrados nesse estudo, no 

qual, mesmo com valores acima dos limites aceitáveis para As e Cd, a atividade de 

AChE não mostrou resposta significativa e os metais Pb, Cu e Zn estavam dentro dos 

limites vigentes.  

 Outra via de depuração dos metais se dá pela glutationa reduzida (GSH), que é um 

peptídeo contendo cisteínas capaz de se ligar quimicamente a diversos eletrófilos, como 

os metais. Os níveis de GSH foram medidos por nosso grupo de pesquisa nos mesmo 

organismos usados no presente estudo (dados não publicados), tendo sido observadas 

quantidade aumentadas nas campanhas 1, 2 e 3, sendo que a campanha 2 apresentou 

diferença significativa em Rio Doce, Br262 e Piracicaba, enquanto a campanha 4 

apresentou valores menos expressivos. Os altos níveis de GSH nas três primeiras 

campanhas pode indicar que a estimulação da glutationa promove a sua participação 

efetiva no processo de quelação dos metais. E o resultado menos expressivo na quarta 

campanha sugere que outra via depuração, como a metalotioneína, que apresentou 

valores significativos na mesma campanha, está ativada. A depuração dos metais, pela 

GSH, Metalotioneínas e outras possíveis vias não medidas, reduzem os níveis internos 

de metais reativos, reduzindo a geração de espécies reativas de oxigênio e assim 

diminuindo o estresse oxidativo causado pelos metais. Entretanto, alterações detectadas 

na atividade de AChE sugerem que nem todos os metais são depurados por essas vias, 

havendo algumas eventuais alterações que podem levar a problemas de saúde para os 

animais.  

 De modo geral, os elementos que apresentaram alguma correlação com 

metalotioneína estavam presentes em alta concentrações nos sedimentos, como 

observado nas análises químicas. Os resultados de metalotioneína indicaram diferença 
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significativa apenas para Candonga e Linhares, na quarta campanha. Outros estudos 

indicam que as concentrações de MT se comportam de maneiras distintas de acordo 

com os diferentes metais encontrados no ambiente, possivelmente devido à diferente 

capacidade de desintoxicação para diferentes metais pesados (Baudrimont et al., 2003; 

Khati et al., 2012; Souid et al., 2013). Baudrimont et al. (2003) estudou o papel da MT 

na depuração de Cd e Zn, no bivalve Corbicula fluminea e demonstrou diferenças 

marcantes para os dois metais, sendo que para Cd houve um rápido aumento durante os 

três primeiros dias seguido de uma estabilização, enquanto para Zn a concentração se 

manteve estável durante todo o período analisado. 

 Já Khati et al. (2012), conclui que as MT são certamente induzidas por 

determinados metais pesados, biologicamente essenciais ou não, tanto em invertebrados 

como em vertebrados. No entanto, sua indução é variável, pois mesmo em locais onde 

os metais estão presentes e biodisponíveis em altas concentrações, algumas espécies não 

apresentaram concentrações aumentadas para MT ou mostraram indução por curtos 

períodos. Além disso, a biodisponibilidade dos metais é de extrema importância, para 

medir seu potencial em ser absorvido pelos seres vivos (Guimarães & Sigolo, 2008). 

 Os resultados de metalotioneína nesse estudo não apresentaram correlação 

significativa com os metais. Segundo Ge et al. (2020), além das características de 

expressão de MT diferirem entre os elementos metálicos, foi observado que sob 

estresse, Cu e Pb apresentaram a expressão do gene de MT, mas que esse efeito foi 

dependente do tempo de exposição pois após atingir um pico, sua concentração 

diminuía gradativamente. Outros estudos apontam que, sob o estresse de metais 

pesados, os níveis de expressão de MT do organismos apresentam uma relação em 

formato de “U” invertido (Hermesz et al., 2001; Chan et al., 2004; Wu et al., 2006; 

Butler & Roesijadi, 2001), quando a concentração de metais atinge um determinado 

limiar. Isto é, ao serem expostos a MT, os organismos apresentam um aumento na 

concentração de MT correspondendo com o aumento da presença de metais, mas uma 

vez que um limite é atingido, a expressão de MT diminuirá. 

 

6. Conclusão 

  Os dados obtidos nesse estudo indicam que mesmo após 3 anos, as análises indicam 

a presença de altas concentrações de metais associados ao sedimento, sendo que alguns 

deles acima dos limites aceitáveis pela legislação. Conforme os resultados, foi possível 

observar a relação dos biomarcadores, em Corbicula fluminea, com efeitos que podem 
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ser percebidos nos sistemas de depuração (como as Metalotioneínas) e a 

neurotoxicidade (alteração da AChE) e possível indução de apoptose (aumento da 

AChE nas primeiras campanhas.  

 As análises desse estudo permitem compreender uma parcela dos efeitos ambientais 

e ecológicos que afetaram diretamente a bacia do Rio Doce, após o rompimento da 

barragem do Fundão. A análise integrada de todos os dados do projeto poderá refletir 

ainda mais os impactos, as vias de depuração utilizadas pelos organismos e a 

disponibilidade dos metais no ambiente ao longo do tempo, permitindo entender o 

conjunto de riscos ecológicos. 
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Anexo I 

Valores numéricos da correlação de metais e biomarcadores 

 

Tabela 8: Valores numéricos da Correlação Linear de Pearson entre os metais e os biomarcadores AChE e MT. 

Os valores indicados em vermelho correspondem a r de Pearson e os valores indicados em verde correspondem 

ao p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe Al AChE MT

As 0,00 0,53 0,00 0,00 0,12 0,33 0,49 0,00 0,78 0,33 0,05

Cd 0,86 0,215 0,00 0,00 0,24 0,01 0,04 0,00 0,43 0,13 0,09

Cr 0,12 0,24 0,00 0,47 0,01 0,01 0,00 0,24 0,30 0,05 0,17

Cu 0,69 0,59 0,52 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,16 0,10 0,06

Mn 0,87 0,71 -0,14 0,55 0,41 0,68 0,69 0,00 0,65 0,78 0,60

Ni 0,30 0,23 0,46 0,47 0,16 0,34 0,10 0,30 0,83 0,06 0,11

Pb 0,19 0,48 0,50 0,57 0,08 0,19 0,00 0,02 0,00 0,01 0,17

Zn 0,14 0,39 0,79 0,57 -0,08 0,32 0,89 0,06 0,00 0,04 0,11

Fe 0,83 0,98 0,23 0,54 0,68 0,20 0,43 0,36 0,53 0,13 0,09

Al -0,05 0,16 0,20 0,27 -0,09 0,04 0,72 0,60 0,13 0,25 0,47

AChE -0,19 -0,29 -0,37 -0,32 -0,06 -0,36 -0,46 -0,39 -0,29 -0,23 0,00

MT 0,37 0,33 0,27 0,36 0,10 0,31 0,26 0,31 0,33 0,14 -0,59
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Anexo II 

Valores dos parâmetros físico-químicos 

3 Campanha Inicial Final 

Amostra pH O2 pH O2 

Referência 7,25 4,41 6,24 4,86 

Gualaxo 7,62 5,49 7,47 4,7 

Candonga 7,33 5,42 7,95 4,6 

Naque 7,51 5,22 7,82 4,33 

Gov. 
Valadares 

7,35 5,73 8,29 4,62 

Aimorés 7,27 5,18 7,47 4,7 

Colatina 7,19 5,15 7,92 4,1 

Linhares 7,34 5,19 7,93 4,33 

 

4 Campanha Inicial Final 

Amostra pH O2 pH O2 

Referência 6,93 6,65 7,96 8,08 

Gualaxo 6,93 6,36 7,84 8,01 

Candonga 6,93 6,56 8,17 7,94 

Naque 6,93 6,64 8,02 8,21 

Gov. 
Valadares 

6,93 6,57 7,67 8,2 

Aimorés 6,93 6,8 7,34 7,82 

Colatina 6,93 6,59 7,38 8,15 

Linhares 6,93 6,55 7,76 7,26 
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